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Opioidien haittavaikutukset 
•  pahoinvointi ja oksentelu 
•  väsymys 
•  hallusinaatiot, dysforia, euforia, huimaus 
•  ummetus, suun kuivuminen 
•  kutina 
•  hikoilu 
•  hengityslama 
•  virtsaumpi  
•  lihasnykäykset, lihasjäykkyys 
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Dolin & Cashman 2005  



Opioidien aiheuttama 
hengityslama 

•  Herättely, hengityksen avustaminen 

•  Antagonisti naloksoni  
(Narcanti®, 0.4 mg/ml) 

•  Lyhytvaikutteinen (~30 min) 
•  Tyypillinen annos 0.04-0.08 mg 

toistetusti 



Opioidien aiheuttama 
pahoinvointi ja oksentelu 

•  medullan area postreman 
kemoreseptorialueen stimulatio 

•  mahalaukun antrumin lisääntynyt tonus & 
hidastunut mahan tyhjeneminen, alentunut 
LESn tonus, alentunut suolen motiliteetti 

•  kroonisessa hoidossa toleranssi 

•  5-HT3 antagonistit, haloperidoli 



Opioidien aiheuttama 
ummetus 

•  opioidireseptorit (µ, δ) suolen 
sileälihassoluissa ja hermosoluissa --> 
vähentynyt suolen motiliteetti 

•  vähentynyt suolistoeritys, lisääntynyt veden 
ja elektrolyyttien absorptio 

•  vähentynyt autonominen aktivaatio 
keskushermostosta 

•  laksatiivi jo ennaltaehkäisevästi 
•  riittävä nesteen ja kuidun saanti 



Chu et al. 2008 

opioid tolerance OIH 



Koppert & Schmelz 2007 



Kliinisiä tilanteita, joissa OIH  
voi olla merkityksellinen 

•  Opioidia preoperatiivisesti käyttänyt potilas ja 
korostunut postoperatiivinen kipu 

•  Akuutit suuret opioidiannokset (remifentaniili, 
fentanyyli) ja postoperatiivinen kipu 

•  Suuret opioidiannokset kroonisen (syöpä)kivun 
hoidossa 

•  Opioidien haittavaikutus/vieroitusoire 
päihdekäyttäjillä 



Morfiini 
•  (kliinisesti) täysi agonisti -> ei 

maksimiannosta 

•  oraalinen hyötyosuus 20-30% 

•  aktiiviset metaboliitit (M6G) 
•  vapauttaa histamiinia 
 
•  voimakkaasti vesiliukoinen 
•  aktiivinen kuljetus ulos keskushermostosta 

(p-glykoproteiini) 



Oksikodoni 
•  (kliinisesti) täysi agonisti -> ei 

maksimiannosta 
•  oraalinen hyötyosuus 60% 
•  aktiiviset metaboliitit 
•  oraalinen annostelu yleistynyt 
•  USA:ssa 11. käytetyin 

ja 1. väärinkäytetyin lääkeaine (po-
valmisteet) 

•  Targiniq®: oksikodoni (10/20 mg)+ naloksoni (5/10 
mg) depottabletti (kuten OxyContin®) 

 



modified from Lalovic et al. 2006  
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•  µ-opioidi  
(+ Na-kanavasalpaus) 
(+ antikolinerginen vaikutus) 
(+ serotonerginen vaikutus?) 

•  spasmolyytti? 
•  oraalinen hyötyosuus 50% 
•  synnytyskipu,vapinan hoito, koliikkikivut 
 
•  aktiiviset metaboliitit (norpetidiini) 
•  neurotoksisuus (kouristukset) 

Petidiini (US: meperidine) 



Fentanyyli 

•  puhdas µ-agonisti 
•  voimakkaasti rasvaliukoinen 

•  leikkaussalin (ja teho-osaston) perusopioidi 

•  lihasjäykkyys isojen annosten nopean annostelun 
yhteydessä 



hyötyosuus: 
•  oraalinen 0.5 
•  transdermaalinen 0.9 
•  intranasaalinen 0.9 
•  sublinguaalinen 0.7 

Fentanyyli 



Buprenorfiini 

•  keskivahva, osittainen µ-agonisti ja  
heikko κ-agonisti 

•  hankala yhdistää muihin opioideihin 

•  vaikutus ORL-1 reseptoriin estää kipua 
poistavaa vaikutusta (Lufty et al. 2003) 

 => katto analgeettiselle vaikutukselle ja 
hengityslamalle 

•  mutta silti väärinkäytetty aine! 



Buprenorfiini ylläpitohoidossa 
•   (Subutex® ~4-32 mg/d tai Subuxone®: 

buprenorfiini 2/8 mg ja naloksoni 0.5/2 mg)  

•  Temgesic® 0.2-0.4 mg (0.6-1.6 mg/d) 
•  àkorvaushoidossa oleva saattaa tarvita isoja 
annoksia vahvaa opioidia tapaturman tai leikkauksen 
yhteydessä 



fentanyyli buprenorfiini  

täysi agonisti partiaalinen agonisti 

annos 
potenssi 
hyötyosuus 
 

12-200 ug/t 
100 
0.9 

5-40 ug/t 
75-115 
0.15 

tuotteet Durogesic® 
Matrifen® 
Fentanyl® (useita 
valmistajia) 

Norspan® 

vaihtoväli 3 vrk 7 vrk 

indikaatio Opioidien käyttöä vaativan 
vaikean kroonisen kivun 
(esim. syöpäkivun) hoito 

Muusta kuin syövästä 
johtuvan keskivaikean kivun 
hoito 

Fentanyylin ja buprenorfiinin 
transdermaalinen annostelu  



•  myy-agonisti 
•  Palladon® kapseli 1.3 mg ja 2.6 mg  
•  Palladon® depotkapseli 4 mg, 8 mg, 16 mg ja 24 

mg 
•  “voimakas, pitkäkestoinen kipu” 
•  hyötyosuus 32% 
•  1.3 mg hydromorfonia vastaa 10 mg morfiinia po 

(vaihtosuhde 1 : 7-11) 
•  hyvin vesiliukoinen 
•  H3G kuten M3G: 

myoklonus, kouristukset, allodynia 

 

Hydromorfoni 



•  Nalpain® 10 mg/ml, 2 ml ampulli 
•  keskivaikean ja vaikean kivun lyhytaikaiseen 

hoitoon 
•  partiaalinen myy- ja kappa-agonisti 
•  10 mg vastaa 10 mg morfiinia? 
•  kivunlievityksen yläraja 50 mg  
•  T1/2 2-3 t (hyötyosuus 17%) 
•  maksimi kerta-annos 20 mg, 

maksimivuorokausiannos 160 mg 
 

Nalbufiini 

De Souza et al. 1988 

Emmerson et al. 1996 
Remmers et al. 1999 



Metadoni 
•  (kliinisesti) täysi agonisti -> ei maksimiannosta 
•  oraalinen hyötyosuus 80% 
•  pitkä eliminaation puoliintumisaika  

(≈22 h, 15-60 h [4-190 h]), CYP450 3A4/2D6 
•  Dolmed®  5 mg, Metadon Abcur 5, 20 mg 
•  NMDA-antagonistivaikutus 
•  vaikean kroonisen kivun hoito 
•  huumepotilaiden ylläpitohoito (50-300 mg/d) 

morfiiniannos   vaihtosuhde   morfiini po     metadoni po 
<90 mg       4:1         50 mg  ≈10 mg 
90-300 mg    8:1       200 mg  ≈25 mg 
300-600 mg  12:1       500 mg  ≈40 mg 
>600 mg  16:1     1000 mg  ≈65 mg 



Opioidien annostelureiteistä 

•  iv 
•  im 
•  po 

•  it 
•  epid 

•  td 
•  limakalvot (nenäsuihke, suun limakalvo) 
•  (inhalaatio) 


